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Öz
Amaç: Biyoistatistik, diş hekimliğinde araştırma tasarlanması ve uygulanması için verilerin analiz edilmesi, sonuçların
yorumlanması ve yüksek kalitede yayın basılmasında büyük öneme sahiptir. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesinde
öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarını ve derse ilişkin başarılarını
incelemeyi amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki iki
kredilik zorunlu biyoistatistik dersini alan lisans birinci sınıfta öğrenim gören 90 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin
tutumları dokuzlu likert tipinde hazırlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği daha önceden çalışılmış olan ölçek kullanılarak
belirlenmiştir. Ön test ve son test için güvenilirlik analizi yapılıp, ölçek toplamı ve ölçek alt boyutları için Cronbach Alfa
katsayıları elde edilmiştir. Tutum puanlarının ve sınav notlarının normal dağılıp dağılmadığını görmek için ShapiroWilk testi kullanılmıştır. Ön test ve son test tutum ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında, iki bağımsız grup için t-testi
kullanılırken; vize ve final sınavları notları ile örnek soru puanlarının karşılaştırılmasında iki bağımlı grupta Wilcoxon
İşaretli Sıra testi 0.05 anlamlılık düzeyinde kullanılmıştır.
Bulgular: Cronbach Alfa katsayısı ön test için 0.67; son test için 0.68 bulunarak, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu
belirlenmiştir. Öğrencilerin ders yılı sonundaki tutum puanlarında artışlar olduğu görülmüş, ön test ve son test tutum
ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p=0.019). Ara sınav ve final sınavı
notları arasında (p=0.097) ve her iki sınavda sorulan örnek soru puanı açısından (p=0.482) istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır.
Sonuç: Biyoistatistik dersinin işlenişi, öğrencilerin derse yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilemiştir.
Bu nedenle, diş hekimliği fakültesinde okutulmakta olan biyoistatistik dersinin etkili işlendiği söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Biyoistatistik dersi, diş hekimliği, lisans eğitimi.
Abstract
Aim: Biostatistics is of great significance for practices and research designs in dentistry to analyze data, to interpret
the results and to publish high quality publications. This study conducted to assess the success and attitudes of
undergraduate dental students towards biostatistics course.
Materials and Methods: The study involved 90 first year dental undergraduate students enrolled in a two-credit
mandatory biostatistics course in 2014-2015 at the Faculty of Dentistry, Ege University. Attitudes of the students were
determined by using the nine point likert type scale. Reliability analysis for pretest and posttest was conducted and
Cronbach Alpha coefficients for the points of total scale and scale sub-dimensions were obtained. Shapiro-Wilk test
was used to see whether attitude scores and grades were normal. While unpaired t-test was used for comparing
attitude scores of pretest and posttest; Wilcoxon signed rank test for two dependent group comparison was used to
compare grades of both exams, and scores obtained from the sample question, with a significance level of 0.05.
Results: The Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.67 for pretest, 0.68 for posttest; the scale has a high reliability. The
students’ attitude points increased at the end of the year, comparing the pretest and posttest attitude scores, a
statistically significant difference was existed (p=0.019). There was no significant statistical difference between the
grades of both exams (p=0.097) and the sample question (p=0.482).
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Conclusion: Consequently, the biostatistics course was instructed positively affected the attitudes and success
levels of the students. Thus, it is possible to utter that the biostatistics course in dentistry faculty is effectively
instructed.
Keywords: Biostatistics course, dentistry, undergraduate education.
Giriş
Üniversitelerin farklı lisans programlarında, öğrenciler
için istatistik dersi oldukça önemlidir, çünkü öğrencilerin
istatistik üzerine bilgi ve tecrübeleri gelecekteki
kariyerlerini etkileyebilmektedir. Fakat öğrencilerin
istatistiğe ilişkin korku, endişe, kaygı ve hoşlanmama gibi
önyargıları ve negatif tutumları önceki çalışmalarda
ortaya konulmuştur (1-7). Literatüre bakıldığında
istatistiğe yönelik tutumun geliştirilebilir olduğu ortaya
çıkmaktadır (8-14). İstatistik bilimi, eğitim bilimlerinden
sağlık bilimlerine kadar uzanan, geniş bir uygulama
alanına sahip olan disiplinler arası bir yaklaşımdır.
Özellikle sağlık alanındaki çalışmalara bakıldığında
verilerin toplanması, toplanan veya deneysel olarak elde
edilen verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz
edilmesi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanması gibi
aşamalarda,
hataların
ve
eksikliklerin
olduğu
görülmektedir (15-18). Sağlık bilimlerinde biyoistatistik
alanına oldukça gereksinim olduğundan, öğrencilerin
negatif tutumlarının ortadan kaldırılması problemi çok
büyük önem taşımaktadır. El Tantawi (19), kanıta dayalı
tıp uygulamalarında ve bilimsel literatürün değerlendirilmesinde biyoistatistik bilim dalının büyük bir öneme
sahip olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, alandaki
uygulamaların en temelinde doğru istatistiksel yöntemlerin sürece katılması yer almaktadır.
Diş hekimleri ve diş hekimliği öğrencileri, hastaların
tedavi süreçlerine ilişkin kararlarını verirlerken,
literatürdeki mevcut çalışmalardan da faydalanmaktadırlar. Bu çalışmalarda, uygun istatistiksel yöntemlerin kullanılıp kullanılmadığını değerlendirebilmek, ilgili
çalışmanın geçerliliğini yargılayabilmek ve yeni çalışma
planlayabilmek için biyoistatistik bilgisine ihtiyaç
duyulmaktadır (20,21). Bu nedenle diş hekimliği eğitim
sürecinde yer alan biyoistatistik dersi, mezuniyet öncesi
ve sonrasında mesleki alanda sıklıkla kullanılacak
istatistiksel bilginin yapı taşını oluşturmaktadır.
Çalışmanın amacı, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde okutulmakta olan biyoistatistik dersine
katılan öğrencilerin derse karşı tutumlarını ve başarılarını
ortaya koymaktır. Bu amaçla, biyoistatistik dersine
yönelik tutumların belirlenmesinde “İstatistiğe Yönelik
Tutum” ölçeği uygulanıp, ders yılı öncesi ve sonrasında
derse yönelik tutumun olumlu yönde artış gösterip
göstermediği incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin dönem
içinde almış oldukları eğitim sonucunda, biyoistatistik
dersine yönelik ara sınav ve final sınavları notları
arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Son aşamada ise öğrencilerin
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biyoistatistik dersi bilgilerinin kalıcılığı araştırılarak,
verilen eğitimin etkili olup olmadığı incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada, diş hekimliği lisans öğrencilerinin 20142015 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’ndeki iki kredilik zorunlu biyoistatistik
dersine ilişkin tutumları ve başarıları değerlendirilmiştir.
Çalışma, durum saptamasına yönelik olduğu için
betimsel analiz yapılmıştır. Birinci sınıfta öğrenim gören
52’si kadın (%57.8) ve 38’i erkek (%42.2) olmak üzere
toplam 90 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Örneklem
büyüklüğü 90 için, sıfır hipotezinin ön test ortalama tutum
puanının 139’a eşit olduğu, alternatif hipotezin ise son
test ortalama tutum puanının 147 olduğu durumda, 22 ve
21 standart sapmalar için, tek yönlü iki örneklem t-testi
ile %0.799 güç elde edilmiştir. Tüm analizlerde anlamlılık
düzeyi 0.05 alınmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel
analizinde IBM SPSS Versiyon 21.0 istatistiksel paket
programı kullanılmıştır (22).
Öğrencilerin Tutumlarının İncelenmesi
Öğrencilerin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarının
belirlenmesinde, “Kesinlikle Katılmıyorum”dan (1)
başlayarak, “Kesinlikle Katılıyorum”a (9) doğru
derecelendirilmiş dokuzlu likert ölçek tipinde hazırlanmış,
toplamda 33 madde içeren “İstatistiğe Yönelik Tutum
Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçek (23)
için, e-posta yolu ile yazardan kullanım izni alınarak
çalışmaya başlanmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en
düşük tutum puanı 33, en yüksek tutum puanı ise 297
olarak belirtilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliği
daha önceden Yaşar (23) tarafından çalışılmış ve
ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0.927 değeri ile oldukça
yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur (24). Ölçeğin
yükseköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
istatistiğe yönelik tutumlarını güvenilir ve geçerli bir
şekilde belirlemede kullanılabileceğini belirtilmiştir (23).
Bu nedenle, ölçek kullanılarak istatistiğe yönelik tutumun
belirlenmesinde güvenirlik düzeyi yüksek ölçme
sonuçlarının elde edilebileceği söylenebilmektedir.
Tutum ölçeğinin öğrencilere uygulanması aşamasında,
öğrencilerin yanlı cevap vermelerini engellemek ve
görüşlerini daha doğru belirtmelerini sağlamak amacıyla
kişilerin ad, soyad ve okul numarası gibi kişisel bilgileri
alınmamıştır. Öğrencilerin kişisel bilgileri alınmadan
tutum ölçeğini doldurmaları istendiğinden, ön test ve son
test sonuçları karşılaştırılırken hangi öğrencinin hangi
yanıtı verdiği bilgisi elimizde bulunmamaktadır. Bu
nedenle öğrencilerin ön test ve son test tutum ölçeği
toplam puanlarının istatistiksel olarak karşılaş-
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tırılmasında grupların birbirinden bağımsız olduğu durum
için uygun istatistiksel test seçilmiştir.
Dersin ilk haftasında ve son haftasında olmak üzere
ölçek iki kez uygulanmış, ön test ve son test ile
öğrencilerin biyoistatistik dersine ilişkin tutumları
ölçülmüştür. Öncelikle, ön test ve son test için güvenilirlik
analizi yapılıp, ölçek toplam puanları ve ölçek alt
boyutları toplam puanları için Cronbach Alfa katsayıları
elde edilmiştir. Daha sonra ön test ve son test için
sırasıyla ölçek maddeleri puanları, ölçek alt boyutları
toplam puanları ve ölçek toplam puanına ilişkin
tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Sonrasında,
Shapiro-Wilk normallik testi ile ön test ve son test tutum
puanlarının toplamının normal dağılıp dağılmadığı
incelenmiştir.
Veriler
normal
dağıldığından
(pdeğeri>0.05), ön test ve son test tutum ölçeği toplam
puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
olup olmadığının belirlenmesinde, parametrik bir yöntem
olan iki bağımsız grup karşılaştırması için t-testi
kullanılmıştır.
Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi
Biyoistatistik dersi için diş hekimliği öğrencilerinin başarı
durumlarını incelemek üzere, ara sınavda ve final
sınavında aldıkları notlar ve sorulara verdikleri cevaplar
incelenip değerlendirilmiştir. Ara sınavda 11 adet
doğru/yanlış sorusu ve 4 adet açık uçlu soru sorulurken,
final sınavında 20 adet çoktan seçmeli ve 2 adet de açık
uçlu soru sorulmuştur. Ara sınavda sorulan açık uçlu
örnek bir soru (Tablo-1), soru metni değiştirilerek final
sınavında tekrar sorulmuş, öğrencinin bilgi durumundaki
kalıcılık araştırılmıştır.
Tablo-1. Ara sınav ve final sınavında sorulan örnek soru
Ara Sınav Sorusu

Final Sınavı Sorusu

25 işçinin çalıştıkları fabrika ile
evleri arasındaki uzaklıkları
kilometre cinsinden aşağıda
verilmiştir.

Bir diş hekimine gelen 25
hastanın muayene öncesinde
bekleme
süreleri
dakika
cinsinden aşağıda verilmiştir.

12

6

5

23

10

12

6

5

23

10

25 19 11 25 18

25 19 11 25 18

10 14 12 10 16

10 14 12 10 16

5

19 17

17

14

5

19 17

17 14

2

21

6

21

2

21

6

9

9

21

a) Bu verilere göre evle
fabrika arasındaki uzaklığın
15
km.den
daha
az
olmasının yüzdesini frekans
tablosundan
yararlanarak
bulunuz.

a) Bu verilere göre bu
hastaların 15 dakikadan daha
az bekleme yüzdesini frekans
tablosundan
yararlanarak
bulunuz.

b) Histogram grafiğini çiziniz.

b) Bu verilere ilişkin histogram
grafiğini çiziniz.
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Öğrencilerin ara sınav ve finalde aldıkları notlara ve
değerlendirmede kullanılan örnek sorudan alınan
puanlara ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır.
Shapiro-Wilk normallik testi ile sınav notlarının ve örnek
soruya ilişkin puanların normal dağılıp dağılmadığı
incelenmiş ve verilerin normal dağılmadığı görülmüştür
(p-değeri<0.05). Her iki sınava ilişkin not dağılımları
arasında ve örnek sorunun puan dağılımları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının
belirlenmesinde, parametrik olmayan bir yöntem olan iki
bağımlı grup karşılaştırması için Wilcoxon İşaretli Sıra
testi kullanılmıştır (25).
Bulgular
Biyoistatistik dersinde yapılan uygulamada, öğrencilerin
tutum ölçeği puanlarından ve sınav sonuçlarından elde
edilen bulgular aşağıda sırasıyla verilmektedir.
Tutum Ölçeği Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Öğrencilerin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarının
belirlenmesinde uygulanan “İstatistiğe Yönelik Tutum
Ölçeği”nin toplam puanına ilişkin tanımlayıcı istatistikler
Tablo-2’de gösterilmiştir. Ön test ve son test tutum ölçeği
toplam puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı
farklılık bulunmuştur (p-değeri=0.019<0.05). Son testte
tutum ölçeği toplam puan ortalamasında ve minimummaksimum
puan
değerlerinde
artış
olduğu
görülmektedir.
Ön test ve son test için yapılan güvenilirlik analizi
sonucunda, ön test için Cronbach Alfa katsayısı 0.67
iken, son test için bu değer az da olsa yükselerek 0.68
olarak hesaplanmıştır (Tablo-3). Bu değer, ölçeğin
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (26). Ön test
ve son test için istatistik tutum maddelerine ait ortalama
ve standart sapma değerleri ile Cronbach Alfa katsayıları
Tablo-3’ten görülebilmektedir.
Ölçeğin 5 alt boyutu, Yaşar (23) tarafından “İstatistiğin
mesleki yaşantı ile ilişkisi”, “İstatistik kaygısı-korkusu”,
“İstatistikten keyif alma”, “İstatistiğin önemi” ve “Algılanan
istatistik güçlüğü” olarak belirlenmiştir. İstatistiğin meslek
yaşantısı ile ilişkisinde, istatistik kaygısı/korkusunda,
istatistikten keyif alma ve algılanan istatistik güçlüğünde
son test ortalama puanlarındaki artışlar, istatistiğe
yönelik tutumun olumlu yönde arttığını ortaya
çıkartmaktadır. İstatistiğin önemi alt boyutunda ise son
test ortalama puanında pek bir değişim olmamasının,
öğrencilerin mesleki yaşantılarında istatistiğin önemini
fark edememelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu alt boyutların içerdikleri sorular, hesaplanan
Cronbach Alfa katsayıları, puan ortalamaları ve standart
sapmaları Tablo-3’ten görülebilmektedir. Sonuçlar
incelendiğinde, alt boyutların ön test ve son test toplam
puanları arasında ortalamalar bazında artışların olduğu
görülmektedir (Şekil-1).
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Şekil-1. Ölçek alt boyutlarının ön test ve son test ortalama ölçek puanları

Tablo-2. İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği Toplam Puan İçin Tanımlayıcı İstatistikler
Ön test
Son test

Ortalama
139.49
147.28

Medyan
138.00
151.00

Standart sapma
22.37
21.92

Öğrencilerin Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Öğrencilerinin başarı durumlarını incelemek üzere, ara
sınavda ve final sınavında aldıkları notlar ve sorulara
verdikleri cevaplar incelendiğinde, ara sınav ve final
sınavı not ortalamalarının yaklaşık olarak aynı olduğu
görülmektedir (Tablo-4). Ara sınavda ve final sınavında
sorulan örnek soru için hesaplanan değerlere
bakıldığında, soru ortalamalarının neredeyse aynı
olduğu söylenebilmektedir.
Ara sınav ve final sınavı notlarının dağılımı incelendiğinde,
her iki sınavın notları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunamamıştır (p-değeri=0.097>0.05). Ara
sınav ve final sınavında sorulan örnek soru puanı
değerlendirildiğinde ise gruplar arası farklılık istatistiksel
açıdan önemli değildir (p-değeri=0.482>0.05).
Tartışma
İstatistiğe yönelik tutum ölçeğinin eğitim-öğretim süreci
sonunda, son test ortalama puanlarındaki artışlara göre
istatistiğin meslek yaşantısı ile ilişkisinde, istatistik
kaygısı/korkusunda, istatistikten keyif almada ve
algılanan istatistik güçlüğünde istatistiğe yönelik tutumun
olumlu olduğu fakat istatistiğin önemi konusunda
öğrencilerin henüz bilinçlenemedikleri ortaya çıkmıştır.
Çünkü birinci sınıftaki öğrencilerin meslek eğitimlerinin ilk
yıllarında olmalarından dolayı, istatistiğin önemini
kavrayamadığı düşünülmektedir. Ocakoğlu ve ark. (15),
biyoistatistikçilerin, istatistiksel danışmanlığa gelenlerden
aldığı geri bildirimler doğrultusunda, araştırmacıların
öğrencilik döneminde istatistiğe yeterince önem
vermediklerini belirtmektedir. Bunun yanında Batra ve ark.
(27), diş hekimliğinden mezun olanların alanda yaptıkları
çalışmalarda
istatistiğin
önemini
vurgulanmış;
araştırmacıların çalışma tasarlama ve istatistiksel analiz
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Minimum
80.00
100.00

Maksimum
188.00
207.00

p değeri
0.019

yapmadaki yetersizliklerine değinmiştir. Bu nedenle
istatistiğin öneminin meslek eğitimi tamamlandıktan sonra
anlaşıldığı söylenebilmektedir. Diş hekimliği lisans
öğrencilerinin biyoistatistiğe verdikleri önemi arttırmak için,
bu dersin eğitim sürecinin ilk yılları yerine son yıllarında
verilmesi önerilebilmektedir. Biyoistatistiğin önemi, diş
hekimliği alanındaki makaleler ve gerçek hayat
örneklerinin ders içerisinde sunulması ile vurgulanabilecektir. Diş hekimliği öğrencilerinin, lisans eğitimlerindeki biyoistatistik dersine ilişkin başarı ve tutumları,
öğrencilerin lisansüstü eğitimleri süresince alacakları
biyoistatistik dersindeki öğrenme becerilerini etkileyebilmektedir. Örneğin, Polychronopoulou ve ark. (28),
Avrupa’da ortodonti yüksek lisansı yapan öğrencilerin
biyoistatistik bilgisinin sadece önceki eğitimlerinden
etkilendiğini belirtmiştir. Holman ve ark. (21) tarafından
yapılan bir çalışmada, ABD’deki diş hekimliği
öğrencilerinin araştırmaya verdikleri önem ve bunun diş
hekimliği müfredatına eklenmesi üzerine tutumları
değerlendirilmiştir. Bu çalışma bilimsel literatür taramanın
ve biyoistatistiğin diş hekimliği müfredatının geliştirilmesi
için önemli olduğunu belirtmektedir. Biyoistatistik bilgisinin
diş hekimliği alanındaki önemi, önceki bir çalışmada
ortaya konulmuş ve diş hekimlerinin istatistiksel
yöntemlere ilişkin bilgi düzeyleri ile yayınladıkları makale
sayısı arasında önemli bir ilişki bulunmuştur (29). Bu
durumda biyoistatistik alt yapısına sahip olmak ya da
biyoistatistik danışmanlık almak, bir diş hekiminin daha
fazla sayıda ve daha yüksek etkiye sahip dergilerde
yayın yapabilmesi için bir avantaj sağlamaktadır. Fakat
diş hekimliğindeki araştırma süreçlerinde biyoistatistik
danışmanlık alma oranı oldukça düşük olduğundan,
lisansta alınan biyoistatistik eğitiminin büyük önem
taşıdığı söylenebilmektedir (29).
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Tablo-3. Ön Test-Son Test İçin İstatistik Tutum Maddelerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri ile Cronbach Alfa
Katsayıları.
Ön test

ile ilişkisi

Soru no
Tutum maddeleri
2
İstatistiksel düşünüşü iş hayatıma uygulayabileceğimi sanmıyorum
3
İstatistik mesleki yaşantıma düşündüğümden daha fazla katkı sağlayabilir
4
İstatistiğin mesleki hayatımla ilişkili olduğunu/olacağını düşünmüyorum
6
Günlük yaşantımda istatistiğe hiç ihtiyaç duymayacağımı düşünüyorum
8
Mesleki yaşantımda istatistiği kullanacağımı sanmıyorum
11 İstatistiksel kararların hayatta fazla yeri olduğunu düşünmüyorum
13 İstatistiğin mesleki yaşantıma yarar sağlayacağını düşünmüyorum
Cronbach alfa katsayısı (α)
1
5
25
26

İstatistik kaygısı-korkusu

İstatistiğin meslekiyaşantı

Alt
boyutlar

29
30
31
32
33

İstatistikten keyif
alma
İstatistiğin önemi

23
24
27
28

güçlüğü

istatistik

Algılanan

22

7
9
10
12
14

SS

ORT

SS

4.68
4.39
4.54
4.27
4.72
4.09
4.04

2.44
2.07
2.39
2.58
2.46
2.36
2.34

4.92
4.77
4.70
4.17
4.84
4.24
4.40

2.21
2.13
2.31
2.26
2.30
2.25
2.20

0.756

0.727

30.73

10.62

32.04

9.65

İstatistiği seviyorum
İstatistik dersinde çok sıkılırım
Matematik alt yapım iyi olduğundan dolayı istatistik beni kaygılandırmıyor
İstatistik dersinden bir an olsun çekinmiyorum
İstatistik çok karmaşık simge ve formülleri içerdiğinden dolayı beni
fazlasıyla ürkütmektedir
İstatistiğin çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum
İstatistiğin bana iş bulmada çok yarar sağlayacağını düşünüyorum
İstatistik konularından oldukça korkuyorum
İstatistik kelimesini bile duymak beni ürkütüyor

4.09
5.63
5.41
4.42

2.19
2.41
2.34
2.20

4.53
5.27
4.46
3.84

2.13
2.08
2.21
2.02

4.60

2.37

5.17

2.34

2.90
3.41
3.79
3.30

2.05
1.93
2.38
2.41

3.58
3.67
4.54
3.93

2.23
2.18
2.24
2.44

Tanımlayıcı istatistikler

15

ORT

Tanımlayıcı istatistikler

Cronbach alfa katsayısı (α)
16
17
18
19
20
21

Son test

Boş zamanlarımda istatistikle ilgili konularla ilgilenirim
İstatistiksel problemler çözmekten büyük keyif alırım
İstatistik üniversitelerin bütün bölümlerinde zorunlu ders olarak konulmalıdır
İstatistiğin çok yeni bilgilere ulaşmada kullanışlı olduğunu düşünüyorum
İstatistiğin alan olarak keyifli olduğunu düşünüyorum
İstatistikle ilgili araştırmalar okumayı seviyorum
Cronbach alfa katsayısı (α)
Tanımlayıcı istatistikler
Günlük yaşantımda istatistiksel becerileri kullanmamı gerektirecek bir şey
olacağını düşünmüyorum
İstatistik sadece bilimsel araştırmalarda açısından çok önemli olduğunu
ancak bunun dışında benim açımdan bir önemi olmadığını düşünüyorum
Günlük yaşantılarda bile karşılaşılan problemlerin çözümünde bile
istatistikten yararlanılabileceğini düşünüyorum
İstatistiği mesleki yaşantımda kullanmayacağım için öğrenmem gerektiğini
düşünmüyorum
İstatistik çalışmak zaman israfından başka bir şey olmadığını düşünüyorum
Gerçekten istatistiğin mesleki yaşantımda ne işe yarayacağını bilmiyorum
Cronbach alfa katsayısı (α)
Tanımlayıcı istatistikler
İstatistiksel bulguları rahatlıkla yorumlayabilecek düzeyde istatistiki bilgiye
sahibim
İstatistiksel kavramları anlamakta zorlanıyorum(zorlanırım)
Kimse bana istatistiğin kolay olduğunu iddia edemez
İstatistik zor olduğu için derslerde çok sıkılıyorum
Çok karmaşık formüllerin istatistiği zorlaştırdığını düşünüyorum
Cronbach alfa katsayısı (α)
Tanımlayıcı istatistikler
Toplam puan için Cronbach alfa katsayısı (α)
Toplam puan için tanımlayıcı istatistikler

0.087
37.56

7.05

0.293
38.99

7.72

1.79
1.14
2.89
2.13
2.76
2.43
5.10
2.27
3.61
2.22
2.72
2.15
0.731
18.87
8.22

2.89
2.07
3.41
2.41
2.90
2.10
5.16
2.14
3.98
2.17
3.88
2.33
0.293
22.21
10.17

4.61

2.43

4.81

2.22

5.44

2.78

5.16

2.46

4.43

2.07

4.27

2.11

4.48

2.36

4.53

2.28

4.58
2.51
4.78
2.38
0.705
28.32
9.27

4.26
2.15
5.17
2.33
0.672
28.19
8.36

4.87

4.66

1.96

4.29
2.37
4.73
2.27
4.10
2.29
6.02
2.84
0.490
24.01
6.77
0.67
139.49 22.37

1.84

5.07
2.12
5.44
2.15
4.98
2.03
5.70
2.41
0.534
25.84
6.27
0.68
147.28 21.37

ORT: Ortalama, SS: Standart sapma
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Tablo-4. Ara Sınav ve Final Sınavı Sonuçları için Tanımlayıcı İstatistikler.

Not
Örnek Soru
Puan

Ara sınav
Final
Ara sınav
Final

Ortalama

Medyan

74.82
73.00
13.54
13.60

77.00
73.00
14.00
15.00

Tutum değişkeni duyuşsal kazanımlardan biri olduğu için
Bacanlı (30), tutumun uzun dönem sonucunda
değerlendirilmesi gerektiğini önerirken; Demirel (31) ve
Sönmez (32), duyuşsal kazanımlardan tutumun bir
yaşantı ürünü olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada
da 16 haftalık uzun bir sürecin sonunda, son test tutum
puanlarının yükselmesi öğrencilerin süreç sonunda
biyoistatistik dersine yönelik tutumlarının olumlu yönde
arttığını göstermektedir. İleride yapılması planlanan
çalışmalarda, tutum ölçeğinin diş hekimliği eğitiminin son
yılına gelmiş aynı öğrenci grubuna uygulanarak,
sonuçların bu pozitif değişimi daha açık bir şekilde
gösterip göstermediği incelenebilir. Bu çalışma, diş
hekimliği fakültesinde eğitim planlayan kişilere kılavuzluk
edecek bilgi sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca,
mevcut çalışma sadece bir üniversitenin diş hekimliği
fakültesinde yapıldığından, yurt içindeki ya da dışındaki
farklı üniversitelerde de uygulama yapılarak çalışmanın
kapsamının genişletilmesi ve üniversiteler arasında
görüş farklılıkların olup olmadığının değerlendirilmesi de
önerilebilmektedir.

Standart
sapma
13.13
11.28
3.51
4.19

Minimum

Maksimum

30.00
42.00
0.00
0.00

97.00
95.00
20.00
20.00

p değeri
0.097
0.482

Bir yıllık dersin sonunda, ara sınav ve final sınavındaki
soruların puan değerlendirmelerine bakıldığında, 90
öğrencinin dönem sonuna kadar biyoistatistik bilgilerini
unutmadıkları ve yeni bilgiler kazandıkları ortaya
çıkmaktadır. Kalıcılık için benzer soru sorularak
öğrencilerin bilgiyi yapılandırıp yapılandırmadıkları
ölçülmüş ve bilginin kalıcı olduğu belirlenmiştir.
Dolayısıyla
verilen
eğitimin
kalıcılığı
arttırdığı
görülmektedir. Biyoistatistik dersi sürecinde kullanılan
ders planlarının, ders materyallerinin, bilgisayar destekli
öğretimin ve farklı kaynakçaların öğrenciler üzerinde
olumlu etkisi olduğu söylenebilmektedir.
Sonuç
Biyoistatistik dersinin işlenişi, diş hekimliği lisans
öğrencilerinin derse yönelik tutumlarını ve başarılarını
olumlu yönde etkilemiştir. Bu nedenle, diş hekimliği
fakültesinde okutulmakta olan biyoistatistik dersinin etkili
işlendiği söylenebilmektedir.
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